
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 11 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul  

   5.00 p.m - MOLI  

 

Mawrth 18 

 10.00 a.m. - Mrs Susan Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Oedfa Dydd Gweddi 

 

Mawrth 25 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m - Y Gweinidog  

 

Ebrill 1 

10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parchg Euros Jones 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mawrth 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 18: Oedfa Deulu 

am 10.00 o’r gloch ac oedfa am 5.00 

yng ngofal y Gweinidog.  

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mawrth 13: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r 

Capel rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Mawrth 13: Trip y 

Gymdeithas i Nantmor.  Bws yn 

cychwyn am 5.45 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mawrth 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

D y d d  S u l ,  M a w r t h  1 8 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch 

gan Mrs Susan Williams, ac mae 

croeso i deuluoedd i oedfa ar thema 

Sul y Mamau.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch.  Dilynir trefn 

Oedfa Dydd Gweddi Chwiorydd y 

Byd am 5.30 o’r gloch.   

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 18: Y Gweinidog 

am 2.00 o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mawrth 11 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Idris Thomas 

  Deiniolen  

 

Mawrth 18 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 25 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Hughes 

 

Ebrill 1 

  9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

Agor y festri yn Neiniolen 
 

Mae angen pobl i rannu’r gwaith o agor a chau festri Ebeneser ar gyfer 

oedfaon nos Sul o ddechrau mis Ebrill ymlaen.  Rhowch wybod i ni ar 

unwaith os gwelwch yn dda.  Gwnaed apêl debyg ddwy neu dair blynedd yn 

ôl, ond ni chafwyd fawr ymateb.  Felly, os gwelwch yn dda, os yw’n bosib; a 

wnewch chi ystyried rhoi help llaw i ni efo’r gwaith hwn.  Gobeithiwn drefnu 

rota o bobl a all wneud y gwaith yn eu tro. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 491 - Dydd Sul, 11 Mawrth, 2012 

Llythyrau gwerthfawr 
Mae’n siwr fod gan y rhan fwyaf 

ohonoch chi lythyrau a gadwyd yn 

ofalus ers blynyddoedd.  Mae’r rhan 

fwyaf o’r llythyrau hynny’n werthfawr 

oherwydd eu hawduron.  Y ffaith mai 

cyfaill neu berthynas a’u hysgrifennodd 

sy’n rhoi gwerth iddynt yn hytrach nag 

unrhyw beth arbennig sydd ynddynt.  

Yn amlach na heb, llythyrau personol 

ydynt a’u cynnwys heb fod o werth na 

diddordeb mawr i neb arall.   

 

Ond nid felly bob llythyr.  Clywais yn 

ddiweddar am lythyr a dderbyniodd un 

hogyn ifanc oddi wrth Joanne Rowling, 

sy’n fwy adnabyddus fel J. K. Rowling, 

awdur llyfrau Harry Potter.   Daeth y 

saith llyfr sydd yng nghyfres Harry 

Potter yn eithriadol o boblogaidd, gan 

wneud J. K. Rowling yn un o awduron 

enwocaf a mwyaf llwyddiannus y 

blynyddoedd diwethaf hyn.  Ond yn 

fuan iawn wedi cyhoeddi’r llyfr cyntaf a 

chyn i’r rhan fwyaf o bobl glywed 

amdano, roedd yr hogyn ifanc hwn 

wedi anfon llythyr at J. K. Rowling i 

ddweud cymaint yr oedd wedi 

mwynhau ei ddarllen.  Cafodd lythyr yn 

ôl oddi wrth yr awdures, ac ynddo 

roedd Ms Rowling yn egluro ei bod yn 

fwriad ganddi gyhoeddi chwe nofel 

arall am Harry Potter.  A rhoddodd 

grynodeb byr o’r hyn a fyddai ym mhob 

un o’r llyfrau hynny.  Byddai llythyr o’r 

fath yn llawysgrifen J. K. Rowling ei 

hun yn werth ffortiwn erbyn hyn, mae’n 

debyg.  Ond gwaetha’r modd, mae’r 

hogyn ifanc a’i deulu wedi ei gadw’n 

rhy saff yn rhywle, neu wedi ei golli. 

 

Nid oes gwerth ariannol i’r llythyrau a 

dderbyniodd eglwysi ac unigolion yng 

nghyfnod yr Eglwys Fore.  Ond maen 

nhw’n eithriadol o werthfawr, a diolch 

am hynny, maen nhw wedi eu cadw’n 

saff i ni o fewn y Testament Newydd.  

Mae eu hawduron yn rhoi gwerth 

iddynt, ac mae’n rhyfeddod ein bod yn 

cael darllen llythyrau a ysgrifenwyd 

gan yr Apostol Paul a rhai o 

ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist.  

Ond mwy rhyfeddol na hynny hyd yn 

oed yw’r ffaith fod y llythyrau hyn yn 

rhan o Air Duw, ac y gallwn felly 

ddweud mai Duw ei hun yw eu hawdur 

mewn ffordd arall.   

 

Ac yna, mae gwerth iddynt oherwydd 

eu cynnwys.  Mwy gwerthfawr na 

phlot yr un nofel yw’r esboniad a gawn 

yn y llythyrau hyn am gynllun mawr yr 

iachawdwriaeth trwy Iesu Grist, a’r 

cyfarwyddiadau ar gyfer byw’r bywyd 

Cristnogol trwy ffydd yn y Gwaredwr.  

Darllenwch y llythyrau a rhyfeddwch 

at yr hyn a ddywed Paul a’r awduron 

eraill am gariad Duw ac am fywyd a 

gwaith yr Arglwydd Iesu.  A diolchwn 

yr un pryd na chollodd pobl fel 

Timotheus ac aelodau’r eglwysi yn 

Rhufain a Chorinth a mannau eraill y 

llythyrau, a bod Duw wedi eu diogelu i 

ni yng Ngair Duw.  Ia, darllenwch a 

mwynhewch y llythyrau o’r newydd.      



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

 
Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Idris Thomas, 

Deiniolen.  Croeso cynnes iddo i’r 

oedfa a diolch iddo am ei wasanaeth.  

Estynnwn groeso cynnes iddo ef a’r 

teulu i’r pentref hefyd gan obeithio eu 

bod yn ymgartrefu’n hapus. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan y Gweinidog, a chynhelir 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. Yna 

bydd oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch a 

heno cawn gwmni John a Rachel 

Settatree, brawd a chwaer yng 

nghyfraith Andrew.  Mae Rachel yn 

gweithio i Trobwynt yn Llŷn ac 

Eifionydd a John yn gweithio i Undeb y 

Gair (Scripture Union) yng Nghymru.  

Croeso cynnes i’r ddau atom a diolch 

iddynt am ddod i arwain yr oedfa.  

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri.   

 

Dymuniadau gorau i Mrs Heulwen 

Morris, Cefn Coch, Deiniolen sydd yn 

Ysbyty Gwynedd a Mrs Rhiannon    

Evans, Stryd Newton, Llanberis a fu yn 

yr ysbyty yn ddiweddar.  

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Stephen 

Lovell, 1 Gwyrfai Terrace, Clwt-y-bont 

yn Eglwys Llandinorwig ddydd 

Mercher, Mawrth 7 dan arweiniad y 

Gweinidog.  Cydymdeimlwn unwaith 

eto ag Emma, Daniel a Jessica a’r holl 

deulu.  Roedd Stephen yn dad arbennig 

i’r tri, a bydd colled fawr ar ei ôl 

ymhlith ei deulu a’i ffrindiau.  Roedd 

yn ŵr distaw, annwyl, hoffus a llawn 

hwyl.  Mae’n drist iawn meddwl ei fod 

ef a’i briod, Pat ill dau wedi marw cyn 

eu bod yn hanner cant oed.  Gweddiwn 

dros y teulu yn eu colled fawr.   

 Casgliad  
Gwnaed casgliad yn yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen ddydd Sul, Chwefror 19 at 

“Llyfrau Llafar Cymru”, sy’n darparu 

casetiau a disgiau o lyfrau, cylchgronau, 

papurau bro ac ati ar gyfer cannoedd o 

bobl ddall neu rannol ddall.  Diolch i 

bawb a gyfrannodd at y casgliad o £65. 

 

Casgliad Y Genhadaeth 
A hithau’n fis Mawrth eto, mae’n bryd 

gwneud Casgliad Cenhadol Blynyddol 

y Chwiorydd yn Capel Coch.  Bydd 

cyfle i gyfrannu yn ystod y mis.  Os na 

ddaw rhywun heibio i gasglu gallwch 

roi eich cyfraniad i un o swyddogion yr 

eglwys. 

Adroddiad 
Cyhoeddwyd a dosbarthwyd Adroddiad 

Ariannol Eglwys Ebeneser yr wythnos 

ddiwethaf.  Rhaid ymddiheuro am un 

camgymeriad lle nodir ynddo bod 

Bingo Elidir wedi rhoi rhodd o £100 at 

yr adeiladau yn 2011.  £150 ddylai’r 

swm hwnnw fod, nid £100. Caiff y 

camgymeriad ei gywiro yn Adroddiad 

2012.   

  

Pasg Efe 
Diwrnod o weithgareddau ar gyfer plant 

Blwyddyn 3-6 fydd ‘Pasg Efe’, yn 

Ysgol Gynradd Llanrug, ddydd Llun, 

Ebrill 2.  Byddwn yn cychwyn am 

10.00 o’r gloch ac yn gorffen am 2.00 

o’r  gloch.   Ca fwyd d iwrnod 

llwydiannus yn Y Ganolfan yn 

Llanberis yn ystod gwyliau’r Nadolig a 

bydd croeso i blant yr ardal y tro hwn 

eto.  Bydd angen i’r plant ddod â 

phecyn bwyd efo nhw i ginio. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr Dafydd Morris, 

Cefn Coch, Deiniolen a’r teulu o 

glywed am farwolaeth ei chwaer, Mrs 

Elvris Price Jones, yn Nhregarth yr 

wythnos ddiwethaf. 

 

‘Pawb i Ganu’  

Soniwyd yr wythnos ddiwethaf y 

byddai modd prynu ‘Pawb i Ganu’,  

cyfrol newydd o ganeuon Mrs Dylis 

Baylis a’i diweddar frawd, Mr Edwin 

Lloyd Jones ym Mhlas Pengwaith 

ddydd Sadwrn, Mawrth 17.  Gan nad 

yw Mrs Baylis yn dda ar hyn o bryd, 

mae’r trefniant hwnnw wedi ei ohirio 

am y tro.  Anfonwn ein cofion cynnes 

ati.  Holwch y Gweinidog os ydych 

eisiau copi o’r gyfrol.  

Trip y Gymdeithas 
Bydd Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

mynd i Nantmor, Beddgelert nos Fawrth 

yr wythnos hon, Mawrth 13.  Byddwn 

yn ymweld â fferm fadarch Mr Cynan 

Jones.  Bydd cyfle mae’n debyg i brynu 

madarch neu gynnyrch arall yno, ac yna 

cawn baned a sgwrs gan Mr Cynan 

Jones yng Ngwesty’r Goat ym 

Meddgelert.   

 

Bydd y bws yn cychwyn o Lanberis am 

5.45 o’r gloch, gan gychwyn wrth Y 

Banc a dod trwy’r pentref.  Rhowch 

wybod i Miss Dilys Mai Roberts os 

ydych am ddod. 

Noson i’r ifanc 

Grwp Cristnogol Superhero 

yng Nghadeirlan Bangor 

Nos Wener, Mawrth 23 

7.30 p.m. - 10.30 p.m.  

Bws o Lanberis am 6.45 p.m. 

Manylion gan Andrew (07929916181)  

Diolch yn fawr  
 

Cafwyd Deuddydd o Roddion yn 

Neiniolen ddoe ac echdoe i godi arian 

at y gwelliannau i festri Ebeneser a 

wneir yn fuan.  Diolch yn fawr iawn i 

bawb a gyfrannodd ac i’r rhai a fu’n 

derbyn yr arian yn y festri brynhawn 

Gwener a fore Sadwrn.  Derbyniwyd 

£3,000 a gwerthfawrogwn bob 

cyfraniad.  Mae’r gronfa’n dal yn 

agored, wrth gwrs, os oes unrhyw un 

heb gael cyfle i gyfrannu hyd yma.  

Diolch yn fawr unwaith eto. 


